Grupul de Acţiune Locală
ŢINUTUL BÂRSEI
Măsura C2/P6 DI6B Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile
Denumirea măsurii –SERVICII SOCIALE PENTRU INTEGRAREA GRUPURILOR VULNERABILE
Codul Măsurii – C2 / P6 DI6B
Tipul măsurii - INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei
Una din principalele vulnerabilități ale comunităților rurale este existența unor
grupuri aflate în situații de vulnerabilitate socială. În funcție de zonă, aceste grupuri tind
să aparțină unui anumit criteriu de excludere precum etnie, gen, putere economică, etc.
Principalele elemente definitorii ale situației de excluziune socială o reprezintă
incapacitatea de a participa la viața economică și socială a comunității precum și
incapacitatea de a găsi și implementa soluții de eliminare a acestei situații de
vulnerabilitate.
Teritoriul Ținutul Bârsei nu face excepție. În comunitățile locale se regăsesc grupuri
aflate în situație de ecluziune socială. Deși principalul element care generează excluziunea
socială este situația economică precară, majoritatea locuitorilor aflați în astfel de situații
aparțin etniei rome.
De asemenea, serviciile sociale furnizate la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei sunt
minimale și presupun, în general, doar aplicarea măsurilor obligatorii, măsuri care arată, la
nivel național, o ineficiență majoră în eliminarea situațiilor de excluziune socială.
Este așadar necesară planificarea unei intervenții la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei
care să vizeze furnizarea de servicii sociale adiționale precum și asigurarea oportunităților
de incluziune socială pentru grupurile aflate în situații de vulnerabilitate și excluziune
socială.
Măsura C2 propune o abordare integrată în sensul dezvoltării/furnizării unor servicii
sociale orientate în mod specific către integrarea etniilor minoritare, în special cea romă în
țesutul social al comunităților locale din teritoriul Ținutul Bârsei. Intervenția va fi
completată atât de oportunitățile oferite prin Programul Operațional Capital Uman 2014 –
2020, axa prioritara5, Obiectiv Specific 5.2. cât și prin principiul de selecție cu prioritate în
cadrul măsurii B3 a proiectelor care oferă oportunități de ucenicie și/sau angajare
persoanelor beneficiare de servicii sociale prin intermediul infrastructurii dezvoltată prin
măsura C2.
Măsura C2 vizează realizarea de investiții în infrastructura socială în vederea
integrării minorităților locale, în special minoritatea romă aflată în situație de
excluziune socială.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura C2 se subscrie obiectivului nr 3.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura C2 contribuie la atingerea obiectivelor nr
II și III ale al SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B din Reg. (UE) nr. 1305/2013
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Măsura C2 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea cu prioritatea a propunerilor de proiect care includ
elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor climatice.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura C2 este
complementară cu măsura C1 prin contribuția la îmbunătățirea calității vieții pentru
minoritățile locale, în special pentru minoritatea romă aflată în situație de excluziune
socială.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura C2 contribuie, împreună cu măsurile B1, B2,
B3, B4 și C1 la atingerea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii C2, elementele preconizate de valoare adăugată sunt
următoarele:
 Creșterea nivelului de integrare al minorităților etnice, în special etnia romă;
 Dezvoltarea portofoliului de servicii sociale furnizate la nivelul teritoriului Ținutul
Bârsei
 Implementarea unei abordări integrate prin includerea într-un demers unitar a
oportunităților furnizate prin PNDR, POCU, Legea uceniciei, etc.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; Legea
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 292/2011 a asistenței
sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 197/2012 privind asigurarea
calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.
219/2015 privind economia socială; Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile
sociale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 539/2005
pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative
de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență
socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Hot râre a Guve rnului nr. 268/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014
privind aprobarea strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului
pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei
naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016; Hotărârea
Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu
modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea
Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 20152020; Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea
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Procedurii de autorizare a unităților protejate; Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale și administrației publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării
tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale
ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"; Ordinul
ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1838/2014 privind
aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul
2015, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care
asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor
române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență
socială;
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424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de
servicii sociale; Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor
vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,
tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane
adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor
acordate în sistem integrat și cantinelor sociale; Ordinul ministrului muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor
pentru completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării
copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat,
temporar sau definitiv, de părinții săi; Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; Ordinul
ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1343/2015 privind
aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile sociale
din domeniul protecției victimelor violenței în familie;
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4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura C2 se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți:
 Entități publice sau private acreditate ca furnizori de servicii sociale
Măsura C2 se adresează următoarelor categorii de beneficiari indirecți:
 Minorități etnice aflate în situații de excluziune / vulnerabilitate socială
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Măsura C2 permite plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4)
și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Sprijinul prevăzut în cadrul măsurii C2 se acordă pentru operaționalizarea infrastructurii
existente și nou înființate la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei de către o entitate
acreditată ca furnizor de servicii sociale pentru dezvoltarea de servicii sociale și acțiuni
specifice orientate către integrarea minorităților etnice aflate în situații de vulnerabilitate
socială, în special etnia romă. Sunt considerate eligibile investițiile privind construcția
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amenajarea, modernizarea, extinderea infrastructurii existente și nou înființate precum și
dotările necesare pentru furnizarea de servicii sociale în condițiile legii.
Acțiuni neeligibile
Prin măsura C2 nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial

7. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe
o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Investiția trebuie să se încadreze în tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
 Investiția să se realizeze în teritoriul Ținutul Bârsei;
 Investiția trebuie să demonstreze impactul privind integrarea minorităților etnice
aflate în situații de excluziune socială
 Investiția trebuie să dezvolte un serviciu social recunoscut de legislația în vigoare
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.

8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii C2 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:






Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei
Principiul abordării integrate
Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect
Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
Principiul evitării segregării

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de. 80% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
 Cheltuieli publice totale 100 000 Euro
 Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
250
locuitori
 Număr de locuri de muncă create - 2
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